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      Besluitenlijst Auditcommissie 

 

Datum          30 april 2015 

Tijdstip         19:30 uur 

Locatie         Kamer 1D gemeentehuis Schagen 

Aanwezig  De leden: mw. B.J. Glashouwer (voorzitter), E. Zwagerman (griffier), M.A.J. Moussault (PvdA), 

mw. M.C. Verloop (Wens4u), R.A.J. Takes (VVD). H. Horn (Seniorenpartij).De adviseurs: A. Groot 

(wethouder financiën), J. Olij (accountant) E. Jansonius (afdelingshoofd Middelen), G. Meijer 

(teamleider Financiën),  

Overig  G. Schook (medewerker IC en kwaliteitscontrole), A. van der Veer en K. van der Pol 

(medewerkers Financiën), P. Ruigrok, K. Vlaar en D. Foeken (stagiaires) 

Afwezig          met kennisgeving P. van der Kruit (vz RKC) 

 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De vz van de RKC laat zich verontschuldigen. 

De leden van de RKC vergaderen zelf nog even door na de kennismaking. Wellicht schuiven ze 

nog later aan. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt toegevoegd punt 9: Rondvraag 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag van de vergadering van 12 maart 2015 

Het verslag wordt onder dankzegging met in achtneming van de tekstuele wijziging bij punt 4 

Routekaarten vastgesteld. De tekstuele wijziging is als volgt:  De zinsnede om tot de gewenste 

vorm van de routekaart te komen wordt afgesproken de informatie meer passend te maken 

voor de raad enz. wordt vervangen door  om tot de gewenste vorm te komen wordt 

afgesproken de informatie meer passend te maken voor de raad enz. 

 

4. Toezeggingen 

De lijst met openstaande toezeggingen wordt doorgenomen.  

De toezeggingen “verschil vaste en variabele kosten” en “Toevoegingen aan begroting” zijn 

afgedaan. De toezegging evaluatie Auditcie wordt op naam gezet van de griffier. 

Behandeling van de stukken uit de P&C-cyclus in de cie. Bestuur staat gelet op de vergadering 

van 29 april van de cie. Bestuur ter discussie. Komt ongetwijfeld terug in het presidium van 6 

mei. 

In de kennismaking met de leden van de RKC heeft de vz van de RKC aangegeven dat enkele 

passages in de verordening op de Auditcie haaks staan op de onafhankelijke positie van de 

RKC. De griffie is bezig met overzicht van taken Auditcie zoals die in den lande voorkomen. 

Overzicht komt terug in de volgende vergadering van de Auditcie. 

De toezegging “omvorming routekaarten” wordt herschreven. De eerste bijeenkomst staat 

gepland voor 18 mei a.s. 

  

 

5. Behandeling jaarrekening 2014  

Wethouder Groot en de heer Olij geven een toelichting op respectievelijk de jaarstukken en het 

rapport van de accountant. De heer Olij geeft aan dat ten opzichte van verleden jaar hij op 

een groot aantal onderdelen vooruitgang is geboekt. Scoorde de gemeente verleden jaar nog 

een 5,5 (krappe 6 min), dit jaar krijgt de gemeente het rapportcijfer 6,5 tot 7. 

Alle geconstateerde omissies vallen binnen de controle toleranties. 

Van de 17 beoordeelde processen is alleen het proces Huren en Pachten als onvoldoende 

gekwalificeerd. Van dit proces is nog niet duidelijk of de indexatie op de juiste wijze heeft 

plaatsgevonden en of alle huren en pachten wel in rekening worden gebracht.  

De wethouder geeft aan dat begin 2015 alle overeenkomsten in beeld waren. De planning is 

dat okt/nov 2015 de inventarisatie geheel is afgerond en alle overeenkomsten zijn vastgelegd 

in het geautomatiseerde systeem.  

Opgemerkt wordt wel dat gelet op de totale begroting het materiele belang van het proces 

Huren en Pachten niet zo hoog is.  

De leden van de auditcommissie hebben de volgende vragen c.q. opmerkingen. 
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De heer Horn vraagt waarom het proces subsidies in 2014 de beoordeling geel heeft gekregen 

terwijl in 2013 deze nog groen was. Daarnaast vraagt hij of alle aanbevelingen van de 

accountant zijn opgevolgd. 

De accountant antwoordt dat in 2013 nog niet het totale proces van de subsidies beoordeeld 

kon worden. In 2014 kon dit wel. Geconstateerd is dat niet altijd de termijnen gehaald werden. 

De accountant geeft aan dat het prachtig zou zijn als alle aanbevelingen in één jaar 

opgevolgd zouden worden. Hij geeft aan dat door het management, heel begrijpelijk, 

prioriteiten zijn gesteld.  

Mevrouw Verloop vraagt aandacht voor het consequent benoemen van de indicatoren. 

De heer Meijer herkent de vraag. Hij geeft aan dat in de begroting 2016 (2.0) kritisch wordt 

gekeken naar de indicatoren. Ze moeten wel meetbaar zijn. Verder informeert zij waarom de 

bijdrage van Den Helder (voorbereidingskosten RAKC) nog niet ontvangen is. Wethouder Groot 

geeft aan dat inmiddels overeenstemming is bereikt met Den Helder en het bedrag onderweg 

is. 

De heer Moussault vraagt waarom de autorisaties in CiVision nog niet naar behoren zijn 

vastgelegd. De heer Meijer deelt mee dat dit onderdeel medio juni wordt afgerond. De 

accountant geeft aan, dat ondanks dat de autorisaties ruim zijn, er geen misbruik is 

geconstateerd. Bij de kritieke processen is er juiste functiescheiding doorgevoerd. 

De heer Moussault vraagt tevens of er financiële middelen beschikbaar zijn voor het in oude 

staat terugbrengen van het gebouw aan de Westerweg (nu COWWI). De heer Meijer 

beantwoordt dat bij de liquidatie van de ISD hiervoor een reserve wordt gevormd.  

De heer Takes mist bij de tabel op pagina 2 van het rapport van bevindingen een vergelijking 

met 2013. Verderop wordt deze wel gemaakt. Hij verzoekt de accountant, ter wille van de 

leesbaarheid, volgend jaar een vergelijking op te nemen. 

Daarnaast merkt hij op dat het “rood” voor huren en pachten als een rode draad door de 

discussie loopt. Hij verzoekt de vz in haar advies aan de raad dit te nuanceren. Het proces is op 

zich onvoldoende, maar materieel beperkt. 

Mevrouw Glashouwer geeft aan dat de informatiewaarde van de jaarrekening verbeterd kan 

worden. Zij geeft aan de verantwoording wat objectiever te willen. 

Zij vraagt zich af of de gehanteerde rekenrente van 3,5% niet aan de hoge kant is. 

Geantwoord wordt dat dit niet het geval is. De rente is het gemiddelde van alle openstaande 

leningen. 

Zij vraagt aandacht voor de doorontwikkeling van de risicoparagraaf. Geantwoord dat door 

één van de stagiaires hieraan gewerkt wordt. 

De voorzitter complimenteert de accountant en de organisatie voor het werk dat verricht is.   

 

6. Raadsinformatiememo 18: Herverdeling gemeentefonds 2de fase 

De raadsinformatiememo wordt besproken. Wethouder Groot geeft aan dat de cijfers 

voorlopig zijn. Vanuit de nadeel gemeenten is bezwaar aangetekend. Het is maar de vraag of 

de herverdeling zo blijft. Vanwege de foutieve berichtgeving in de media is besloten de memo 

nu te schrijven.  

 

7. Terugblik bijeenkomst van 7 april jl. 

Alle partijen geven aan de avond geslaagd te vinden.  

 

8. Rondvraag 

De heer Groot vraagt naar de mening van de leden van auditcommissie over de vorm van de 

jaarrekening.  

De commissie geeft aan dat deze voldoende te vinden. Ze is een afspiegeling van de 

begroting 2014.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 


